
REGULAMIN KONKURSU „MISTRZ PROFILAKTYKI” 

 

CEL 

COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ogłasza drugą edycję konkursu „Mistrz Profilaktyki” w kategorii 

Cytologia, w ramach którego przyznawać będzie nagrodę Prezesa COPERNICUS PL, firmom, instytucjom oraz 

organizacjom wykraczającym poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę. Uhonorowane 

zostaną podmioty zachęcające swoich pracowników do korzystania z programów profilaktycznych  

i umożliwiające udział w badaniu cytologicznym w ramach projektu „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na 

wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”. 

 

ORGANIZATOR I PARTNER GŁÓWNY 

1. Organizatorem Konkursu jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

2. Organizator wyznaczy zespół organizacyjny odpowiedzialny za przebieg Konkursu. 

3. Organizator Konkursu powoła Kapitułę właściwą do rozstrzygnięcia Konkursu.  

4. W skład Kapituły wejdą pracownicy Organizatora oraz Partnera Głównego.  

5. Skład Kapituły może ulec zmianie. 

 

UCZESTNICY 

1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które zgłoszą pracowników 

spełniających poniższe kryteria: 

• wiek 25 – 59 lat, 

• w ciągu ostatnich 3 lat brak wykonywanego badania cytologicznego w ramach programu 

profilaktycznego finansowanego przez NFZ, 

• zameldowanie w województwie pomorskim. 

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Zainteresowani Pracodawcy zgłoszą do spółki COPERNICUS PL chęć udziału w Konkursie poprzez 

przesłanie drogą elektroniczną na adres cytologia@copernicus.gda.pl deklaracji udziału w Konkursie 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  

2. Deklaracje udziału w Konkursie będą przyjmowane przez Organizatora do 31 października 2019 roku. 

3. Pracodawcy, po zgłoszeniu udziału w Konkursie, prześlą swoim pracownikom informację o możliwości 

skorzystania z bezpłatnych badań w ramach krajowych programów profilaktycznych, zamieszczoną na 

stronie www.cytologia-pomorze.pl   

4. Pracownicy mogą zgłosić chęć udziału w badaniu poprzez: 

• wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie internetowej 

https://cytologia.copernicus.gda.pl/konkurs lub 
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• wypełnienie formularza uczestnictwa w projekcie i przesłanie go na adres 

cytologia@copernicus.gda.pl lub 

• kontakt z infolinią Organizatora pod numerem telefonu (58) 727 01 30 (podczas rozmowy 

należy zaznaczyć, że Pracodawca bierze udział w konkursie i podać jego nazwę).  

5. Po otrzymaniu formularza/zgłoszenia pracownik spółki COPERNICUS PL skontaktuje się bezpośrednio 

z zainteresowaną osobą w celu potwierdzenia kryteriów oraz umówienia na badanie.  

 

PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. O przyznaniu zwycięstwa zadecyduje ilość wykonanych badań przez pracowników Uczestnika 

Konkursu do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

2. Kapituła po sprawdzeniu wyników, wybierze jednego zwycięzcę w poszczególnych kategoriach: 

• mikro i małe przedsiębiorstwo – liczba zatrudnionych do 50 pracowników 

• średnie przedsiębiorstwo – liczba zatrudnionych do 250 pracowników 

• duże przedsiębiorstwo – liczba zatrudnionych powyżej 250 pracowników. 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 31 stycznia 2020 roku. 

4. O przyznaniu nagród zwycięzcy poinformowani będą mailowo niezwłocznie po podjęciu decyzji przez 

Kapitułę.  

5. Nagrodą w Konkursie jest statuetka Mistrza Profilaktyki. 

 

 LAUREACI 

1. Informacja o nagrodzonych zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu, a także na portalu 

społecznościowym Organizatora. 

2. Laureaci będą mieli prawo posługiwać się informacją o przyznaniu nagrody w ramach swoich działań 

promocyjnych. 
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